
Hjerte af pap (1) - Hjerte af pap
Hent bøger PDF

Kristina Aamand
Hjerte af pap (1) - Hjerte af pap Kristina Aamand Hent PDF Hjerte af pap er første bog i en humoristisk og
varm serie til de 11-14-årige om Sif på 13 år, der lever i en sammenbragt familie. Der burde være en lov mod
skilsmisser - og hårde straffe for damer, som kaster deres kærlighed på fædre. En mor og en far skal være
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